
 Beratung und Betreuungالمشورة و الرعایة                                                     
 . جمعیة مسّجلةالمؤازرة التطوعیة لالجئین –مرساة الـ:  فریدریش شتاد 

 مقھى التواصل في مركز البیئة
 .Anker Friedrichstadt - ehrenamtliche Flüchtlingshilfe e. V : التسمیة     

                Kontaktcafé im Umweltzentrum  
 Schützengasse 16–18, 01067 Dresden:      العنوان  
 4967409-0351:      الھاتف  

 anker@fueralle.org: برید إلكتروني
 أوقات العمل:

 18:30و حتى الساعة الـــ   16:30أیام الخمیس من الساعة الــ 
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Schweriner Straßeالمحّطة  (  2، 1الترام رقم 
 )Am Zwingerteichالمحّطة ( 11، 4الترام رقم 

 . ة التطوعیة لالجئینرالمؤاز –مرساة الـ:  فریدریش شتاد  ّجلةسَ مُ الجمعیة الَ 
 من نكوُن نحن:

مدینة دریسدن تقدم الدعم لالجئین بمجرد وصولھم إلى دریسدن. نقوُم بتعریف نحُن مجموعة من النساء والرجال من سكان 
الالجئین على دریسدن ونریھم معالمھا وعلى ھامش ھذا النشاط نوّضُح لھم كیف یمكن للشخص القادم الجدید أن یتدبر أمور 

 حیاتھ بشكٍل صحیح ویحقق ذاتھ ھنا.
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 عند مراجعة الدوائر الحكومیةنقوم بمرافقة الالجئین  •
 نتوسط لھم للحصول على دورات تعلّم اللغة األلمانیة •
 نقوم بإیصال المعلومات لھم وذلك حول الریاضة والنشاطات الثقافیة •
 نقوم بإعالمھم حول العروض المخصصة لقضاء أوقات الفراغ في المدینة و العروض الررھنة و المتاحة لطالبي اللجوء •
 ل المشكالت بالبحث عن وإیجاد إمكانیات الدعم اإلضافیة.نساعد عند حصو •

 جمعیة مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دریسدن.
               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمیة 
 Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان
 0351-4363724 ,0351-4363723:        ھاتف 
   0351-4363732:        فاكس

 beratung@auslaenderrat.de: برید إلكتروني
 www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت 

  16:00الـ حتى الساعة و 10:00 أیام اإلثنین، الثالثاء، األربعاء والجمعة  من الساعة الـــ ساعات العمل:
 الوصول إلینا بوسائط النقل العام:

 )Wasaplatzالمحّطة ( 13 ،9الترام رقم 
 )Wasaplatzالمحّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  حافلةال

 الجمعیّة الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دریسدن
 من نكوُن نحُن:

نفسھا من أجل مصالح األشخاص من ذوي األصول  1990جانب التي تأسست في العام تكرس جمعیة مجلس شؤون األ
تھدف النشاطات التي نقوُم بھا إلى تعزیز وتمكین إندماج المھاجرات  المھاجرین بأوجھھ المھاجرة في مدینة دریسدن. 

) IBZاإلجتماعیة والثقافیة والسیاسیة كما وتھدُف نشاطاتنا لتقویة تمثیل ھؤالء. توفر إدارة الجمعیة ومركز التالقي الدولي (
ألطفال االجمعیة حیزاً مكانیاً إلنجاز األعمال الموجھة إلى  محطةً لتقدیم المشورة للمھاجرات والمھاجرین وكذلك األمر تھیؤ

 والیافعین واألسر. إضافةً إلى ھذا كلھ تمتلك الجمعیة مقرین إضافیین وروضة أطفال في دریسدن.
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 مركز تقدیم المشورة:
ستملت برید اقة، البدایة بالعمل؟ ھل ھل أنت مھاجر أو مھاجرة وتواجھك بعض الصعوبات في دوائر الحكومة، إستئجار ش

 وال یمكنك فھم محتواه؟ 
ماذا یدور محتوى البرید وكیف ینبغي على المرء أن یتصرف في ھذه الحالة؟ أو أن مشاكَل أخرى تواجھك وال تعلم كیف ن ع

مركز تقدیم المشورة التابع یمكنك التغلّب علیھا       والسبب بذلك ینحصُر في حیثیة أنك تعیش في بلٍد أجنبي؟  إن بمقدور 
یُعنى بتقدیم المشورة لكم بحیث تستطیعون مواجھة ھذا كما و لمجلس شؤون األجانب توفیر المساعدة األولیة في ھذا المجال 



القضایا ویستطیع إرشادكم إلى الطریقة الصحیحة التي بإمكتنكم إتباعھا لحل ھذه المشكالت أو نقوم بإحالتكم إلى مراكز 
 خرى یمكنھا تقدیم المساعدة. نحن نقدّم المشورة لألشخاص من الفئات التالیة: أ جھاتٍ و

 طالبي اللجوء (الموضوع األساسي الذي یتم التركیز علیھ) وكذلك الالجئین اآلخرین •
 األلمان القادمون من دول اإلتحاد السوفییتي السابق والذین تم توطینھم في ألمانیا وأفراد أسرھم  •
 الیھودالمھاجرین  •
 الجانب من أفراد األسر التي یكون أحد الوالدین فیھا ألماني •
 كافة المھاجرات و المھاجرین •

نحُن نتكلم األلمانیة، اإلنجلیزیة، الروسیة، التركیة و األذربیجانیة. إنھ بإمكان األشخاص الذین یتطوعون لمساعدتنا أن یوفروا 
 اللغات األخرى.لنا الدعم الالزم لتنفیذ جلسات تقدیم المشورة ب

 جمعیة مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دریسدن.
               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمیة 
 Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان
 0351-4363726 / 0351-40754252:        ھاتف 
   0351-4363732:        فاكس

 info@auslaenderrat.de: برید إلكتروني
 www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت 

 ساعات العمل:
 ُملتقى اآلباء

  16:00الـ حتى الساعة و  13:00 أیام اإلثنین  من الساعة الـــ
 12:00الـ حتى الساعة و  10:00 أیام األربعاء من الساعة الـــ

 و حسب اإلتفاق
 تقدیم المشورة األولیة لآلباء

  19:00الـ حتى الساعة و  16:00 أیام اإلثنین من الساعة الـــ
 الوصول إلینا بوسائط النقل العام:

 )Wasaplatzالمحّطة ( 13، 9الترام رقم 
 )Wasaplatzالمحّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  حافلةال

 الجمعیّة الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دریسدن
 من نكوُن نحُن:

نفسھا من أجل مصالح األشخاص من ذوي األصول  1990جانب التي تأسست في العام شؤون األتكرس جمعیة مجلس 
المھاجرة في مدینة دریسدن. تھدف النشاطات التي نقوُم بھا إلى تعزیز و تمكین إندماج المھاجرات و المھاجرین بأوجھھ 

) IBZؤالء. توفر إدارة الجمعیة و مركز التالقي الدولي (اإلجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة كما و تھدُف نشاطاتنا لتقویة تمثیل ھ
ألطفال امحطةً لتقدیم المشورة للمھاجرات و المھاجرین و كذلك األمر تھیؤ الجمعیة حیزاً مكانیاً إلنجاز األعمال الموجھة إلى 

 یسدن.و الیافعین و األسر. إضافةً إلى ھذا كلھ تمتلك الجمعیة مقرین إضافیین و روضة أطفال في در
 ما الذي نُّقّدمھُ:

في دریسدن و ھذا العرض یستھدف توفیر منّصة لآلباء  ُملتقى اآلباء ھو أحد العروض التي یقدمھا مجلس شؤون األجانب
ممن ھم من األصول المھاجرة بشكٍل أساسي بحیث یتمكنوا من تبادل األفكار و الخبرات، طھي الطعام و إمكانیة إستخدام  

یتم تنظیم فعّالیة لآلباء وسائط المیدیا  في قضایا التأھیل العلمي. بُغیة التمكن بین الحین و اآلخر من تحیید ضغط الحیاة الیومیة 
و األبناء مرةً واحدة في الشھر على سبیل المثال القیام برحالت ذات توجھ تجریبي ( إختبار مغامرة أو شيٍء ما). إضافةً إلى 
ذلك سیكون بمقدور اآلباء اإلفادة من إستشارة أولیة و مجانیة و تدور ھذه اإلستشارة حول األطفال، التربیة و األسرة. خالل 
ساعة الحدیث الُمخصصة لآلباء ھذه سیتم تقدیم المشورة الشخصیة و عندما تقتضي الحال سیتلقون إحالةً إلى مراكز تقدیم 

 المشورة المتخصصة. تُقام خدمة تقدیم اإلستشارة كل یوم إثنین بین الساعة الرابعة بعد الظھر و حتى السابعة مساًء.  
  جلیزیة، الروسیة و التركیة.نحُن نتكلُم العربیة، األلمانیة، اإلن

 جمعیة مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دریسدن.
               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمیة 
 Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان
 0351-20858733 ,0176-20985836:        ھاتف 

 streubel@auslaenderrat.de: برید إلكتروني
 www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت 

 الجمعیّة الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دریسدن
 من نكوُن نحُن:



نفسھا من أجل مصالح األشخاص من ذوي األصول  1990جانب التي تأسست في العام تكرس جمعیة مجلس شؤون األ
تھدف النشاطات التي نقوُم بھا إلى تعزیز و تمكین إندماج المھاجرات و المھاجرین بأوجھھ المھاجرة في مدینة دریسدن. 

) IBZاإلجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة كما و تھدُف نشاطاتنا لتقویة تمثیل ھؤالء. توفر إدارة الجمعیة و مركز التالقي الدولي (
مر تھیؤ الجمعیة حیزاً مكانیاً إلنجاز األعمال الموجھة إلى األطفال محطةً لتقدیم المشورة للمھاجرات و المھاجرین و كذلك األ

 و الیافعین و األسر. إضافةً إلى ھذا كلھ تمتلك الجمعیة مقرین إضافیین و روضة أطفال في دریسدن.
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 العمل الُمَضِاعْف  للمساعدات و للمساعدین 
) العمل المتنقّل حسب اإلحتیاج و مھمتھ تقدیم الدعم لتفعیل و MOBA(ھذا العرض اإلستشاري ھو جزء من المشروع 

تخطیط و متابعة إجراءات  العمل العام اإلجتماعي الموّجھ لالجئین في منشأت تقدیم الرعایة لألطفال و الیافعین و األسر في 
بوي و المقصود بالمساعدین و عملھم دریسدن. یتركز ھذا العرض على أوالئك المساعدین الذین یعملون في نفس اإلتجاه التر

 ذا القیمة المضاِعفة ھم األخصائیون التربویون.  
الغرض من ھذا المشروع ھو فتح الطریق أمام ھذه الفئة من الناس للوصول إلى تلك الخدمات المتعلقة برعایة األطفال و 

م الذي نقدمھ من خالل ھذا المشروع یكون وفقاً الیافعین و ذلك مع الخذ بعین اإلعتبار خصوصیة العمل خع ھذه الفئة. الدع
لإلحتیاج فقد یتجسد ھذا الدعم بتقدیم مشورة لمرة واحدة أو قد یتطور لمرافقة األشخاص خالل ھذه اإلجراءات. عالوةً على 

موضوعات ذلك نقوم نحن في إطار ھذا العرض بتنفیذ ورشات عمل و محاضرات و ذلك لتلقین المعرفة األساسیة للعدید من ال
 ذات الطبیعة اإلجتماعیة.

و تصویر المشكلة، و كذلك  -أحد عروض تقدیم الدعم اإلضافیة ھو التوسط لدى مؤسسات متخصصة بموضوع التساؤل
 األمر التوسط لدى الخدمات اإلختصاصیة، الخبیرات و الخبراء و دورات التأھیل الالحق و شبكات توفیر الدعم و المساندة.

  AWO لنفع العام ذات امسؤولیة محدودة محدودة ال مؤسسة غیر ربحیة، زونین شتاین  إلجتماعیة للعّمال) (الخدمة ا 
 الخدمة اإلحتصاصیة للمھاجرین و الالجئین

                AWO SONNENSTEIN gemeinnützige GmbH :     التسمیة 
                  AWO Fachdienst für Migration und Integration 

 Prohliser Allee 10, 01239 Dresden:        العنوان
 )إستشارات للمھاجرین البالغین( 2881999-00351:        ھاتف 
 (إستشارات قضایا اللجوء) 26068027-0351 :       ھاتف 

 26066388-0351فاكس        : 
 migration1@awo-sonnenstein.de: برید إلكتروني

 www.awo-sonnenstein.de :      اإلنترنت
 أوقات العمل:

 11:00و حتى الساعة الــ  9:00أیام اإلثنین    من الساعة الــ 
 16:00و حتى الساعة الــ  13:00و من الساعة الــ  11:00و حتى الساعة الــ  9:00أیام الثالثاء   من الساعة الــ 
 16:00و حتى الساعة الــ  13:00و من الساعة الــ  11:00الــ و حتى الساعة  9:00أیام الخمیس من الساعة الــ 

 و حسب اإلتفاق
 الوصول إلینا بوسائط النقل العام:

 )Tattendorfer Straßeالمحّطة ( 13، 9، 1الترام رقم 
  AWO لنفع العامذات امسؤولیة محدودة محدودة ال المؤسسة غیر الربحیة

 من نكوُن نحُن:
حیاتكم في بالدنا  بدایةكم في دنساع ". نقدم لكم الخدمة و AWO اإلندماج التابعة لمنظمة " للھجرة ونحن خدمة متخصصة 

المؤسسات. نقوم بھذه  إلىنرافقھم  النصح لكل مجموعات الالجئین و نقدم المشورة و خالل السنوات األولى من وصولكم. و
یة. لكننا ال نقدم مش الخدمة مجاناً، و ھي مؤسسة عمالیة  ورة قانونیة. إننا مؤسسة تابعة لـمنظمة "آفو" ونحافظ على السّرِ

 خیریة مستقلة عن التوجھات المذھبیة. 
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 تقدیم المشورة للمھاجرات والمھاجرین البالغین 
بعض األمور  مزاولة المھنة و الدراسة و واجباتھم، عن المدرسة و للمھاجرین الُجدد: نقدم معلومات عن حقوقھم و

ترتیب حیاتھم في المحیط  لضمان الحصول على مصدر للرزق، و نزودھم بمعلومات عن تعلم اللغة األلمانیة و القانونیة. و
في ترتیب المراسالت مع مختلف  كیفیة تسجیل األطفال في المدرسة. كما نساعدھم في البحث عن سكن، و الجدید، و
 نقاشات و خدمات لجھات مختصة: نقدم محاضرات و  .ي حل المشكالت العائلیةكذلك ف و تقدیم طلبات للعمل الجھات و

الجمعیات، ننظم لھم جلسات لتحلیل  مؤسسات التعلیم و مكاتب الخدمة اإلجتماعیة و ورش عمل للمختصین في اإلدارات و
الكفاءة في میدان التعددیة عن  عملیات التھجیر و جلسات تشاور لِفرق عمل في موضوعات كالھجرة و الحاالت الخاصة، و

 نحفُِّز مبادرات المھاجرین و المھاجرات: ندعم و جانب. خدمات للمھاجرین وظاھرة العداء لأل عن التسامح و الثقافیة، و
 مجموعات العون الذاتي، كما نقوم بتنظیم دورات خاصة بالنساء. المھاجرات و



 .كرواتیة -والصرب غاریة والبل اإلنجلیزیة و الروسیة و نحن نتكلم األلمانیة و
 مشورة بقضایا اللجوء ومرافقة المھاجرین للمكاتب الرسمیة:

مع دوائر  نعمل سویةً  وألتباع كافة المذاھب و الدیانات. نحاِفُظ فیھ على سریة المعلومات،  بشكلٍ  نقدم المشورة مجاناً و
تشمل خدماتنا تقدیم  . ویةالتعلیمالھیئات  و الجمعیات المنظمات الخیریة و اإلدارات و الخدمة اإلجتماعیة المتخصصة، و

 المشورة  والمرافقة في:
ف على دریسدن، •  التعرُّ
 التغلب على الحواجز اللغویة، •
 تقدیم طلبات المعونة االجتماعیة •
 مراجعة الدوائر وزیارات الطبیب، •
 البحث والحصول على شقة للسكن، •
 حّل المشاكل الیومیة، •
 .وقضاء الوقت بشكل مثمرالبحث عن فرص للتعلیم  •

 :جئین الذین حصلوا على إقامة اللجوءخدمات لال
المرافقة  و تشمل خدمتنا المشورة اإلجتماعیة في إستئجار شقة. و جئین الذین حصلوا على إقامة اللجوءلالانساعد  ندعم و

 في :
 تقدیم الطلبات الالزمة إلى دوائر المعونة اإلجتماعیة، •
 على الموافقة الالزمة، لحصولا البحث عن شقة و •
 ترتیب اإلنتقال، توقیع عقد اإلیجار و •
 تأثیثھا، تھیئة الشقة و •
 تعلیمات ضروریة حول إستخدام الشقة، •
 كیفیة اإلندماج في المحیط الجدید للشقة.  •

لیة سنُحیلكم إلى الشؤون العائ قضایا الصحة و مزاولة المھنة و التعلیم و قضایا المدرسة و وفي قضایا التسجیل لتعلم اللغة و
 .الذي ال یبعد كثیراً عن محل سكناكم مكتب " آفو " المختص بشؤون الھجرة، و

 بإمكاننا تقدیم المشورة بلغاٍت متعددة  و كذلك األمر و عندما تقتضي الحاجة یمكننا ترتیب حضور مترجمة أو مترجم. 
 .العربیة الكردیة و التركیة و الروسیة و اإلنجلیزیة و نحن نتكلم األلمانیة و

 جمعیة مسّجلة رابطة الكاریتاس في مدینة دریسدن.
 خدمة الشباب من المھاجرین

 .Caritasverband für Dresden e. V:      التسمیة 
                  Jugendmigrationsdienst  

 Schweriner Straße 27,  01067 Dresden:        العنوان
 4984726-0351 ,4984742-0351 ,4984745-0351 ,4984746-0351:        ھاتف 
   0351-4984746:       فاكس

 jmd@caritas-dresden.de: برید إلكتروني
 www.caritas-dresden.de/hilfeampberatung/jmd :     اإلنترنت 

 ساعات العمل:
  17:00الـ الساعة و  14:00الــ الساعة بین   أیام الثالثاء

 17:00الـ الساعة و  14:00الــ الساعة بین خمیس الأیام 
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Schweriner Straße/Musikhochschuleالمحّطة ( 2، 1الترام رقم 
 )Schweriner Straße/Musikhochschuleالمحّطة (  94رقم  حافلةال
  : رابطة الكاریتاس في مدینة دریسدن.مسّجلةالجمعیة ال

 خدمة الشباب من المھاجرین
 من نكوُن نحُن:

التابعة للجمعیة الُمسّجلة:رابطة كاریتاس في مدینة دریسدن ترافق الشباب من األصول إن خدمة الشباب من المھاجرین 
التخطیط المھاجرة على طریقھم لتعلم اللغة األلمانیة، التعلیم المدرسي، التدریب المھني و اإلندماج في المجتمع. نقوم نحُن ب

لھذا اإلجراء سویةً مع الشبّان خطوةً بخطوة و نشّكُل نحُن في ھذا المجال شریكاً یمكنكم وضع مطلق الثقة بھ و بالتالي فنحن 
 الشریك الدائم لكم على طول ھذا الطریق.

سرة و المسنّین و و تعتبر جزءاً من الوزارة اإلتحادیة لأل 1991تعمل خدمة الشباب من المھاجرین في دریسدن منذ العام 
) التمویل و التشبیك  KJPفي التخطیط لألطفال و الیافعین ( 18) یتضمن ھذا البرنامج اإلتحادي BMFSFJالنساء و الشبیبة (

 وحدة خدمة للشباب من المھاجرین. 450لما مجموعھ 



ذلك خالل مسیرتھم و إنتقالھم  تقوم وحدات خدمة الشباب من المھاجرین  بتقدیم الدعم للشبّان ممن ھم من أصول مھاجرة و
من المدرسة إلى المھنة    و تقوم بالتنسیق مع كافة مراكز الخدمة ذات الصلة و كذلك األمر تقوم بالتنسیق مع المنشآت و 

 الدوائر الحكومیة في المكان. 
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 مركز تقدیم المشورة
 27و  12البالغین ممن ھم من أصول مھاجرة و الذین تتراوُح أعمارھم بین الــ نحُن نقدم اإلستشارات للیافعین و الشباب و 

 عاماً و كذلك األمر أھالي ھؤالء و أفراد أسرھم و تدور اإلستشارات حول المواضیع التالیة:
 تمویل دراسة اللغة، دورات اللغة •
 المدرسة •
 اآلفاق المھنیة (التأھیل المھني و الدراسة الجامعیة) •
 تعدیل الشھادات المدرسیة غیر األلمانیةآلیات  •
 متابعة التحصیل العلمي المدرسي للحصول على شھادة •
 القضایا الشخصیة و اإلستفسارات المتعلقة بالحیاة العملیة •
 معلومات حول المساعدات المالیة، اإلستفسارات المتعلقة باإلقامة و المجتمع •

أصحابھا إلى مراكز الخدمات المختّصة، و إلى دوائر الدولة المسؤولة أو عندما تقتضي الحاجة نقوم بإحالة اإلستفسارات و 
إلى العروض الخدمیة األخرى األكثر مالءمة لتلك الحالة و إنسجاماً مع التكلیف الصادر عن مكتب الھجرة و اللجوء اإلتحادي 

)BAMF) و الوزارة اإلتحادیة لشؤون األسرة، المسنین، الشبیبة (BMFSFJحن شریكاً منسقاً في قضایا دورات ) نعتبُر ن
اإلندماج للشباب. نقوم بتوجیھ الشبّان الذین یأتون إلینا إلى الصیغة المناسبة من دورات اإلندماج و نقدم لھم المشورة و نتابعھم 

 عند إتباعھم للدورات اإلندماجیة.
ن رؤاھم اإلیدیولوجیة و إنتمائتھم القومیة و تُقَدّم اإلستشارات في مركزنا بالمجان و یستفید منھا الجمیع بغّض النظر ع

 معتقداتھم الدینیة و نوعیة تصریح اإلقامة الذي بحوزتھم.
نحن نتحدُث األلمانیة و اإلنجلیزیة و یتوفر خالل ساعات المراجعة العامة مترجمون للغة العربیة یقومون بمساندتنا خالل 

 اإلستشارات.
 عیة مسّجلةجم رابطة الكاریتاس في مدینة دریسدن.

 مركز تقدیم المشورة للمھاجرین
 .Caritasverband für Dresden e. V:       التسمیة 

                  Migrationsberatung für Erwachsene (MSE) 
 Schweriner Straße 27,  01067 Dresden:         العنوان
 4984715-0351:         ھاتف 
   0351-4984815:         فاكس

 jmd@caritas-dresden.de: برید إلكتروني
 www.caritas-dresden.de/hilfeampberatung/jmd :      اإلنترنت 

 ساعات العمل:
ـ الساعة بین خمیس أیام ال ـ ـ الساعة و  9:00ال ـ الساعة بین و  11:30ال ـ ـ الساعة و  15:00ال األمر یمكن و كذلك  18:00ال

 لحصول على ا
 نیلانوأ ساتیراكلا ةروشم ،دیربلا ،فتاھلا ربع لصاوتلا "  االتفاق  بسح ةیصخشلا دیعاوملا " 
 

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Schweriner Straße/Musikhochschuleالمحّطة ( 2، 1الترام رقم 

 )Schweriner Straße/Musikhochschuleالمحّطة (  94رقم  حافلةال
  الكاریتاس في مدینة دریسدن. : رابطةمسّجلةالجمعیة ال

 من نكوُن نحُن:
المھاجرین  تتوجھ في عملھا نحو المھاجرات و ة من الحكومة اإلتحادیة ومولم منظمة، للمھاجرینمشورة ال مركز تقدیم

مھاجرة، ولدیھم حدرون من أصول نی البالغین سن الُرشد، من المقیمین الدائمین في ألمانیا ویمتلكون إقامة نافذة المفعول أو
 .مشكالت

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 مركز تقدیم المشورة للمھاجرین

حتى الشخصیة، ھي مجال عملنا، كذلك نقدم معلومات  العائلیة و المرافقة والدعم في القضایا اإلجتماعیة و تقدیم المشورة و
 المھنة و یتعلق باإلندماج من قضایا السكن و كذلك ما المالیة طبقاً للقوانین المعمول بھا، و و    عن الحقوق اإلجتماعیة 

 التعاون مع الجھات المختصة. 



سدن. وألجل ذلك نعمل ضمن مجموعات یتوضیح آفاق المستقبل في مدینة در ھدف المشورة تسھیل عملیة اإلندماج، و و
دروس إضافیة لدروس  عمل خاصة باألطفال مثالً أو مجموعة من الالجئین مع أطفالھم، كما نعمل مع الشبیبة بصیغة

 المدرسة. لذلك فأننا نبحث عن متطوعین من الشبیبة ممن لھم الرغبة في األشتراك في ھذا العمل على أساٍس تطوعي. 
 .الروسیة اإلنجلیزیة و، األلمانیة حدثنحن نت

 جمعیة مسّجلة .دریسدن -شارع كریستوفیر الیومي 
 .Christopher Street Day Dresden e. V:       التسمیة 
 Zwickauer Straße 8, 01069 Dresden:         العنوان
 47596899-0351:         ھاتف 
  0322-21761009:        فاكس

 info@csd-dresden.de: برید إلكتروني
 www.csd-dresden.de :      اإلنترنت

 أوقات العمل: حسب اإلتفاق
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Zwickauer Straßeالمحّطة (  61رقم  حافلةال
 )Chemnitzer Straßeالمحّطة (  62رقم  حافلةال

CSD  مساعدة الالجئین المثلیین في مقاطعة ساكسونیا –دریسدن تساند 
 من نكوُن نحُن:

دریسدن نفسھا منبراً للمثلیین الجنسیین من النساء و الرجال و األشخاص ثنائیي  –شارع كریستوفیر الیومي تعتبر جمعیة 
الجنس أو الذین قاموا بتحویل جنسھم إلى الجنس اآلخر و تسعى الجمعیة لتمثیل مصالح ھؤالء في مقاطعة ساكسونیا و تبذل 

الء األشخاص سواء كان ذلك على الصعید ما في وسھعا من جھود إلزالة كافة مظاھر التمییز التي یمكن أن تُمارس ضد ھؤ
 اإلجتماعي أو السیاسي.

 ما الذي نُّقّدمھُ:
تقوم الجمعیة بتنسیق و تنظیم النشاطات الُمساعدة لالجئین المثلیین و ذلك باإلشتراك مع الجمعیات الشریكة  2015منذ العام 

 المالئمة لقضاء األوقات الحّرة.و نقوم نحُن بتنظیم اإلستشارات و الفعّالیات الُمساعدة و العروض 
یتم تقدیم المساندة لالجئین خالل تدبیر امور حیاتھم الیومیة و مواجھة التحدیات التي تعترضھم بدًء من االصعوبات التي تظھر 

 –دریسدن تساند  CSD عند مراجعة المؤسسات الحكومیة و صوالً إلى المرافقة عند زیارة األطباء. من خالل المشروع "
تطویر نفسھا لتصبح  2015اعدة الالجئین المثلیین في مقاطعة ساكسونیا" استطاعت الجمعیة و ذلك في مطلع شھر آب مس

مركزاً لتنسیق الجھود المتعلقة بمساعد الالجئین المثلیین في مقاطعة ساكسونیا و في مركز اإلھتمام تقع مدینة دریسدن. تُسخُر 
یر الحمایة لتلك المجموعات من األشخاص ممن یحتاجون الحمایة.   و ھؤالء على الجمعیةُ نفسھا عبر ھذا المشروع لتوف

 الغالب أشخاٌص یعناون من التمییز المضاعف لكونھم الجئین من جھة و مثلیین من جھة أخرى.
 : القاربلنفع العامذات امسؤولیة محدودة محدودة ال المؤسسة غیر الربحیة

 المركز النفسي اإلجتماعي في دریسدن
 das BOOT gGmbH:       التسمیة 

                  PSZ Dresden - Psychosoziales Zentrum Dresden 
 Friedrichstraße 24/Haus A, 01067 Dresden:        العنوان
 26440099-0351:        ھاتف 
  0351-26440098:       فاكس

 psz.dresden@das-boot-ggmbh.de: برید إلكتروني
 www.psz-sachsen.de :      اإلنترنت 

 أوقات العمل: نحُن نقوم بإعطاء مواعید للمراجعة و ذلك بناًء على التواصل معاً ھاتفیاً:
 أو عبر اإلیمیل 15:00و حتى الساعة الــــ  9:00من اإلثنین و حتى الخمیس من الساعة الـــ   

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Weißeritzstraßeالمحّطة ( 94و الحافلة رقم   10رقم ترام ال

 )Kongresszentrumالمحّطة ( 11، 6الترام رقم 
 )Bahnhof Dresden-Mitteالمحّطة (  Sالقطار 

 : القاربلنفع العامذات امسؤولیة محدودة محدودة ال المؤسسة غیر الربحیة
 من نكوُن نحُن:

نحُن عبارة عن فریق من األخصائییات و األخصائیین النفسیین، و من األشخاص الذین یعملون كوسطاء لنشر الثقافة أو 
أوالئك العاملین كأخصائیین إجتماعیین من النساء و الرجال. فكرتنا الرئیسیة تقدیم الرعایة لألشخاص الواقعین تحت الضغط 

وء أو األشخاص ذوي األصول المھاجرة. عالوةً على ذلك نقوم في المؤسسة بإعطاء النفسي ممن مرّوا بتجربة الفرار و اللج



دورات تعلیمیة تتعلق بثقافة التعامل مع  الحساسیة النفسیة لألشخاص الذي تعرضوا لصدمات خالل مرحلة الفرار و اللجوء 
 ئین.و ھذه الدورات تُخصص ألوالئك العاملین في المنظمات التي تُقدم المساعدة لالج

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 المشورة النفسیة و المشورة اإلجتماعیة الُمرافقة لھا •
المجموعات النشطة في المجال النفسي: عبارة عن أشخاص أخذوا على عاتقھم تبنّي الالجئین و یقومون بالتعریف و  •

 الخبرات في ھذا المجال.اإلشھار بالقضایا التي تتعلق بالفئة المستھدفة من الالجئین و یقومون كذلك بتبادل 
 دورات تعلیمیة لتفعیل إدراك البعد النفسي خالل التعامل مع الالجئین الذین تعرضوا لصدمات نفسیة. •

نحُن نتحدث األلمانیة، اإلنجلیزیة، الروسیة، العربیة و الفارسیة. فیما یتعلّق باللغات األخرى فإنھ بإمكاننا تنظیم األمر وفقاً 
 للحاجة.

 جمعیة مسّجلة .الروسي –الروسي) جمعیة مسّجلة، المركز الروسي التابع للمعھد الثقافي األلماني -قافي األلماني(المعھد الث
  .Deutsch-Russisches Kulturinstitut e. V.  - Russisches Zentrum des DRKI e. V:      التسمیة 
 Dresden   ،Zittauer Straße 29 01099:       العنوان 

 8047974-0351:        ھاتف 
  drkidresden@drki.de: برید إلكتروني

 www.drki.de:      اإلنترنت
 أوقات العمل:

 17:00و حتى الساعة الــ   14:00أیام اإلثنین من الساعة الــ 
 )Nordstraßeالمحّطة ( 11الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: الترام رقم 

 الروسي) -(المعھد الثقافي األلماني: مسّجلةالجمعیة ال
 من نكوُن نحُن:

لدعم مسألة الحوار بین األجواء الثقافیة للناطقین بالروسیة و  1993َكرس جمعیتنا جھودھا و منذ لحظة تأسیسھا في العام تُ 
اریع العابرة لألجیال ثنائي اللغة و مجموعة من المش-الناطقین باأللمانیة و ذلك عن طریق توفیر برنامج ثقافي غني المحتوى

كونھا تستھدف مختلف األعمار. فمن خالل ھذه النشاطات نقوم بإثراء العمل المشترك مع مختلف المؤسسات الثقافیة و 
ما نقدمھ للمواطنین الروس المقیمین في مدینة دریسدن و ما حولھا ھو الدعم و المساندة الحكومیة العاملة في مدینة دریسدن. 

المتعلقة بالتقاعد و الحصول على وثائق الھویة الشخصیة و ذلك عن طریق توفیر إستشارات. نقدم  بخصوص األجراءات
نحن المشورة لألفراد و المؤسسات بكل ما یتعلق بالشؤون الثقافیة الروسیة و رابطة الدول المستقلة (جمھوریات اإلتحاد 

اصل. نحن على تواصل وثیق مع الكثیر من المنظمات في السوفییتي السابق) كما و نقوم بتزوید الراغبین بمعلومات التو
  ألمانیا عموماً و في الخارج كما و أننا ندعم بقوة الشراكات في المدینة.

 ما الذي نَُقّدمھُ:
مكتب الخدمات ھذا عبارة عن محطة ُمساعدة للمواطنین الناطقین بالروسیة، على وجھ الخصوص أوالئك المسنّین الذین 

الحصار و المحاربین القدامى و المتقاعدین. نحن على تشبیك مع الجمعیات الناطقة بالروسیة في مختلف أنحاء عایشوا فترة 
ألمانیا. نحن نقدم المشورة للمھاجرین من َحَمِلة الجنسیة الروسیة   و القاطنین في دریسدن و ما حولھا و ذلك حول القضایا 

جھ األولویة تلك األكور المتعلقة بالحصول على جواز السفر و بطاقة المتقاعد. المتعلقة بإنجاز اإلجراءات القنصلیة و على و
یقدم ھذا المركز أیضاً المشورة للمتطوعین للعمل في المجال اإلجتماعي و المنشآت العاملة في ھذا القّطاع أیضاً و على وجھ 

 الخصوص فیما یتعلق بالراتب التقاعدي الروسي.
  الروسیة. و مانیةنحُن نتكلُّم اللغات: األل

 جمعیة مسّجلة .دریسدن لإلندماج اإلجتماعي لألجانب و المھاجرینجمعیة 
  .Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e. V:      التسمیة 
 Dresden  ،Lingnerallee 3 01069:       العنوان 

  4843803-0351 أو     48454647-0351:        ھاتف 
 48488226-0351:        فاكس

 48488224-0351 أو     48488225-0351: رقم الھاتف في حاالت المشورة بما یتعلق بقضایا اللجوء 
 viaa.dd@t-online.de :برید إلكتروني

 www.convectus.de  :       اإلنترنت
 16و حتى الـــ  10من الساعة الــ  إلى الجمعة من اإلثنینأوقات تقدیم المشورة: 

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة:
 )Pirnaischer Platzالمحّطة (   75، 62رقم  و الحافلة رقم  12، 7، 4،  3، 2، 1الترام رقم 

  .المھاجرین دریسدن لإلندماج اإلجتماعي لألجانب وجمعیة  :مسّجلةالجمعیة ال
 من نكوُن نحُن:

لمان والمھاجرین اآلتین من بلدان العالم المختلفة . واألعضاء ھم مواطنات ومواطنین من األ1991تأسست الجمعیة في عام 
سدن موطناً مألوفا للمھاجرین. ونحن نكتشف یسھام لكي تصبح دراإلسدن منذ سنوات عدیدة. ونحن نرید یوالمقیمین في در

http://www.drki.de/
http://www.drki.de/
http://www.drki.de/


تنشیط  إلىتقان فن العیش المشترك. وما نقدمھ من مساعدة یھدف الصغیرة التي تنغص الحیاة الیومیة، ونسعى إلالعقبات 
أو نرافقھم في زیارتھم للسلطات. ونتولى            جھود المساعدة الذاتیة. نحن نساعد طالبي المشورة في ملئ االستمارات

مكانیات الترجمة. إإلجراءات اإلداریة أو نوفر اء أو المقابالت التي تتطلبھا طباالترجمة الشفھیة للمھاجرین خالل زیارة األ
 سر ثنائیة القومیة.ننا نقدم المشورة للزیجات واألأكما 

 ما الذي نُّقّدمھُ:
  حول اإلندماجات ندو

ع و إندماج خاصة بالنساء و ندواتننظم   في التغذیة وو األطفال الصغار،  الفتیات األجنبیات في موضوعات تطعیم الُرضَّ
حدرین من أصوٍل مھاجرة، ناألمھات، الم اآلباء وو نساعد الثقافات، في بیئة تتعدد فیھا ضع األطفال في و الوقایة الصحیة، و

 .على تعزیز قدراتھم التربویة
 المشورة في:تقدیم 
 حالة وجود مشكالت شخصیة أو إجتماعیة، تتعلُّق بالحیاة الیومیة، •
المدرسة  ، الدوائر المختصة بشؤون السكن ومراكز التوظیف(شرطة األجانب،  الحاجة نقوم بالمرافقة إلى الدوائر عند •

 شؤون الشبیبة) و
ل  • على مشورة قانونیة متخصصة (بشأن قوانین األحوال المدنیة وقانون األسرة وقانون اللجوء ومشورة حصولكم نُسّھِ

 .اإلستمارات وتقدیم الطلباتتعبئة المساعدة في  )حول الدیون
 .سدن وما حولھایالبلدیة في درفي نطاق اإلدارة خدمة الترجمة 

 ُ ً وثقافیا ) وفق برنامج تُعدُّه من نفس البلد و الثقافة(مترجمین  یجري تأھیل المھاجرین والمھاجرات لیكونوا وسطاء لغویا
الذي یعمل في ھذا المجال ناشطین  یضم الفریق، و تزودھھم بشھادات لذلك. وتُشرف علیھ عصبة المنظمات الخیریة و

ما حولھا.  الصحة في دریسدن و التعلیم و یعمل ھؤالء في مجاالت الشؤون اإلجتماعیة و لغة وثقافة.  و 25وناشطات یمثلون 
المحركات الدینامیة  بعملھم ھذا یقدمون خدمة فعالة للتفاھم على صعید اللغة والثقافة. فالوسیط اللغوي والثقافي ھو واحد من و

یوظفھا بشكل ملموس  و    لعملیة اإلندماج في دریسدن، الذییجمع في شخصھ مؤھالت ثقافیة وإجتماعیة من مختلف الثقافات 
یجري تثمین جھودھم  یُنظر لھم من قبل الرأي العام على أنھم ممثلون فاعلون في عملیة اإلندماج. و اإلجتماعي. و في النشاط

 اء للمجتمع. على أنھا إثر
 مستقبلھم  مساعدة طالبي اللجوء في اختیار توجھاتھم و

یتعلّق  مستمرا و أیضا تواجھھم تحدیات جدیدة فیما شكل ضغطاً نفسیاً تع اوضأبعد وصولھم، یجد طالبو اللجوء أنفسھم في 
بالتالي فأنھم ال یعرفون المعطیات  الجزء األكبر منھم قادم من ثقافات غیر أوربیة واكتساب المعرفة        و الخبرات. ب
 ما یلي: یتركز على أھداف عملنا عندنا. لذلك فأن محتوى وسائدة ال

ف على البیئة الجدیدة  • قبول  و ،اللجوءبوعي والتصرف بما یتماشى و متطلبات تقویة إستعداد طالب اللجوء للتعرُّ
 العروض الموجودة، المساعدة و

 التوقعات بما ھو متوفر فعالً، إختبار كذلك مقارنة و تخّطي العوائق اللغویة، و بقة واألحكام المس التخلص من الخوف و •
ل المسؤولیة، و مساعدة النفس و تعزیز القابلیة على المبادرة و و ةتقوی •  كذلك التحلّي باألستعداد للتعاون مع اآلخرین، تحمُّ
 تھیئة طالب اللجوء نفسیاً لظروف الحیاة الجدیدة، •
معرفة الضوابط الملزمة بالنسبة لھ فیما یتعلق بطلب  التغلب على المصاعب في الحیاة الیومیة الجدیدة ومساعدتھ في  •

 .تطویر الشعور بالمسؤولیة إزاء المحیط اللجوء، و
 .بین مواطني البلدو التفاھم المشترك بینھم ورف االتعتشجیع  خرى، واألثقافات المع لالجئین شجیع العیش المشترك ت •
 .لغة أخرى 25الروسیة. لكننا یمكن أن نقدم المساعدة بـ  الفیتنامیة و مكاتبنا نتحدث األلمانیة وفي 

 
 جتماعي لطالبي اللجوء)العمل االجتماعي مع الالجئین (الدعم اإل

 جانب ما یعنیھ تاریخ الحیاة الخاص و إلى بسیطة. و اعتیاده على الحیاة فیھا لیس مھمةً  سدن ویدر إلىوصول طالب اللجوء 
بالنسبة  الواجبات الساریة أمرا ال ریب في أھمیتھ. و التعرف على الحقوق و م الثقافة األلمانیة ون تفھّ إنسان فإالوطن لكل 
یحصل طالبو اللجوء على دعم شخصي من المشرفین  مواطني دریسدن یعني ھذا مراعاة "الجیرة الجدیدة". و لمواطنات و

 مواطني المدینة.  ولیة تنظیم التواصل بین الالئجین وؤھذا الفریق یتحمل مس جتماعي، والمشرفات العاملین في المجال اإل و
یشمل  ن یصدر القرار بصدد طلب اللجوء. وأ إلىالعامالت من الجمعیات في المدینة بدعم طالبي اللجوء  یقوم العاملون و و

 الواجبات األساسیة، و الحقوق و عالقات الجیرة المشتركة، و ستخدام المسكن، وإ یة، وحتیاجات الحیاة الیومإھذا الدعم 
زیارة دور رعایة األطفال،  مكانیات الحصول على عمل، وإ الرعایة الصحیة، و التواصل مع الھیئات الرسمیة في المدینة، و

جتماعي إعامل  لك تنظیم قضاء أوقات الفراغ. و إقامة صالت مع المتطوعین و لتزام بزیارة األطفال للمدارس، واإل و
ً إ عامالً  20طالب لجوء. حالیا توظف دریسدن  100متخصص یشرف على   الداء المھمات المذكورة أعاله.  جتماعیا

 تجدون معلومات إضافیة وروابط باستخدام الرابط التالي: 
http://www.dresden.de/de/03/asyl/regionalverantwortlche.php 

 مكین عمل السیدات. جمعیة مسّجلةت
 .Frauenförderwerk Dresden e. V : التسمیة      



 Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden : العنوان       
 2026911-0351 ,2026910-0351:         ھاتف 

 2026916-0351:       فاكس  
 post @frauenfoerderwerk.de: برید إلكتروني

 www.frauenfoerderwerk.de:  اإلنترنت     
 ل:مالتواصل معنا و ساعات الع
 )II(المساعدة فیما یتعلق بإعانة البطالة المالیة  16:00و حتى الساعة    9:00أیام اإلثنین من الساعة الـــ  

(شبكة دریسدن لألمھات اللواتي یربین أطفالھن  16:00و حتى الساعة  8:00الجمعة من الساعة الـــ   حتىإلثنین من ا
 لوحدھن)

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Dresden Hauptbahnhofالمحّطة (  S2و   S1القطار 

 ) Gret-Palucca-Straßeالمحّطة (  11و رقم   10و  رقم     9الترام   :  رقم 
 ) Lennéplatzالمحّطة (  13الترام   :  رقم 

 )Uhlandstraßeالمحّطة ( 66الحافلة رقم 
 )Lennéplatzالمحّطة ( 75الحافلة رقم 

 الجمعیة المسّجلة: تمكین عمل السیدات
 من نكوُن نحن:

على وجھ التحدید الوضع المھني للنساء. الدافع الذي یقف  جتماعي وإھتمامنا و ھدفنا ھو المساھمة في تحسین الوضع اإل
 الفتیات في مجتمعنا. على تعزیز المساواة و تكافؤ الفرص  للنساء وخلف نشاطاتنا ھو العمل 

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 IIالعرض المفتوح للمساعدة بخصوص كل ما یتعلق بإعانة البطالة المالیة 

 IIدم المشورة و المساعدة بتعبئة إستمارات التعاقد للحصول على إعانة البطالة المالیة نق •
و نساعد بصیاغة المراسالت  IIإعانة البطالة المالیة و  IIنقوم بتوضیح األساسیات المتعلقة بقانون الضمان اإلجتماعي  •

 التي یجب أرسالھا إلى الدوائر الحكومیة.
 AND -  شبكة دریسدن لألمھات اللواتي یربین أطفالھن بمفردھن

و القاطنات في مدینة دریسدن اإلمكانیة لإلستعالم و بالتالي   بمفردھنلألمھات اللواتي یربین أطفالھن یوفر ھذا العرض 
 الوصول إلى كافة الخدمات التي 

یمكن لھن اإلفادةُ منھا، یقدم النصائح و الجھوزیة لتقدیم المساعدة في قضایا تتعلق باألسرة، العمل  التأھیل المھني، تقدیم 
یومیة لألطفال. لھذا الغرض تتوفر البوابة اإللكترونیة: المشورة  و الدعم بخصوص تصریف أمور الحیاة ال

www.alleinerziehende-dresden.de .و المتاحة للجمیع 
معرضاً  عامیقیم مرةً في ال ANDخریطة طریق من شأنھا توجیھ األمھات في غابات العروض الُمعلن عنھا. إن ھذا المشروع 

للمعلومات و ندواٍت مرافقة للمعرض و ذلك عندما تقتضي الحاجة ذلك. جمیع المعلومات تجدونھا على الموقع اإللكتروني 
 الرسمي للمنّظمة.

 نحُن نتحدث األلمانیة
 . جمعیة مسّجلةللمثلیین، ثنائیي و متحولي الجنس –الدردشة 

 المشروع: "التنوع الالمحدود"
 .Gerede – homo, bi und trans e. V التسمیة     : 

                  „borderless diversity – Grenzenlose Vielfalt“ 
 Prießnitzstraße 18, 01099 Dresden العنوان       :

 8022251-0351:        ھاتف 
 2026916-0351:      فاكس  

 refugees@gerede-dresden.de: برید إلكتروني
 www.gerede-dresden.de/index.php/borderless-diversity.htmlاإلنترنت     : 

 ل:مالتواصل معنا و ساعات الع
 (إستشارة مفتوحة) 16:00و حتى الساعة    15:00أیام اإلثنین من الساعة الـــ  

 خمیس (حسب اإلتفاق)ال حتىإلثنین من ا
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 

 ) Pulsnitzer Straßeالمحّطة (  11:  رقم الترام   
 للمثلیین، ثنائیي و متحولي الجنس –الدردشة الجمعیة المسّجلة: 

 من نكوُن نحن:

http://www.alleinerziehende-dresden.de/


عن طریق مشروعنا " التنوع الالمحدود" نوفّر نحن الحمایة لالجئین من (السحاقیات، اللوطیین، ثنائیي الجنس، متحولي 
للمشورة و تقدیم المساعدة و ذلك بغیة إستیضاح التساؤالت العامة و حل المشكالت التي الجنس و الدون جنسیین) و محطةً 

 تعترض حیاة ھؤالء ھذا من جھة و للتعرف على أشخاص یشبھونھم من جھٍة ثانیة.
 ما الذي نُّقّدمھُ:

ولي الجنس و الدون جنسیین) إستشارات، تالقي و عروض كثیرة لتأمین الدعم للــ (السحاقیات، اللوطیین، ثنائیي الجنس، متح
من الالجئین، ورشات عمل تھدف لتسلیط الضوء على حساسیة التعامل مع ھؤالء األشخاص، كما و نقدم مواد إعالمیة لتلبیة 

 اإلحتیاجات الخاّصة لھؤالء األشخاص        و سواھم ممن یشرفون على مساعدتھم.
ذلك فإنھ و في أوقات اإلستشارات المفتوحة یتوفر لدینا مترجمون للغات نحُن نتحدث األلمانیة و اإلنجلیزیة و عالوةً على 

العربیة و اإلسبانیة. و إضافةً إلى ذلك فإنھ و من الممكن أن یتم تأمین مترجمة أو مترجم للحاالت ذات الحساسیة المفرطة عند 
 كل إستشارة.

 . جمعیة مسّجلةمجموعة اإلتصال: اللجوء
              .Kontaktgruppe Asyl e. V : التسمیة        

 Kleines Haus, Glacisstraße 28, 01099 Dresden :البریدي العنوان
 Emerich-Ambros-Ufer 42, 01159 Dresden:  العنوان للزّوار 

 8022251-0351:          ھاتف 
 2026916-0351:        فاكس  

 refugees@gerede-dresden.de:  برید إلكتروني
 www.gerede-dresden.de/index.php/borderless-diversity.html:  اإلنترنت     

 ل:مساعات الع
  19:00و حتى الساعة    17:00أیام اإلثنین من الساعة الـــ  

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
  )Albertplatzالمحّطة ( 11، 8، 7، 6، 3الترام رق: 

 . اإلتصال، اللجوء: مجموعة مسّجلةالجمعیة ال
 من نكوُن نحن:

قامة إسدن، في مسعًى للتغلب على العوائق البیروقراطیة بیإلى درالقدمین نحن األعضاء في ھذه الجمعیة ندعم طالبي اللجوء 
ھذه المجموعة من  قدرات نبني على نقاط القوة و حترام نحاول أنتوفیر إمكانیات للقاءات. بكل اإل اإلتصاالت الالزمة و

األحكام العنصریة  نعمل بصورة علنیة من أجل إلغاء البنى القمعیة و و الناس ونضع أنفسنا كمساعدین موضوعیین لھم.
 .متنوع متضامن فیما بینھ غیر مغلٍق أمام اآلخر المسبقة، بھدف إقامة مجتمع

 ما الذي نُّقّدمھُ:
قانون اإلقامة، وأن نجد بصورة مشتركة أجوبة  إجراءات فحص طلبات اللجوء ونسعى إلى تسھیل القدوم إلى دریسدن عبر 

الرسمیة (مكتب الشؤون اإلجتماعیة وشرطة  دارات والدوائروحلوالً لھذه القضایا. ونحاول المساعدة في إقامة صالت مع اإل
المترجمات الالزمین  نختار المترجمین و و األجانب مثالً) لتسھیل األمر. فضالً عن ذلك نقوم بالمرافقة خالل مراجعة األطباء

و الساعة الــ  17:00" بین الساعة الــ Montagscafeنقوم كل یوم إثنین و في إطار الفعّالیة المسّماة نقھى اإلثنین "  لذلك
ن إلى التي یمكن أن ترشدنا إلى أفضل الحلول. الجمیع مدعوو المتخصصة، نختار جھة المشورة و بتقدیم المشورة 19:00

ھناك لطرح أسئلتھم وما لدیھم من مشكالت (إضافة للموضوعات المذكورة آنفاً، یمكننا إنجاز الرسائل القادمة من اإلدارات، 
 وبعض اإلشكاالت العائلیة وغیرھا من القضایا). 

 .العربیة الروسیة و اإلنجلیزیة، لكن لیس في كل أسبوع الفرنسیة و األلمانیة وحدث نحن نت
 لةسجّ جمعیة مُ  .لمان القادمین من روسیافریق األ

  .Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V : التسمیة        
                     Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) 

 Pfotenhauerstraße 22 // 0104,  01307 Dresden :        العنوان  
   45264512-0351 :            ھاتف 
 3114127-0351:           فاكس 

 LMdR.Dresden@googlemail.com :البرید اإللكتروني
 www.deutscheausrussland.de:     اإلنترنت     
 أوقات العمل:

 و حسب اإلتفاق 17:00و حتى الساعة  13:00أیام اإلثنین و الخمیس من الساعة 
 العاّمة:الوصول إلینا بوسائط النقل 

 )Sachsenalleeالمحّطة (  13، 6الترام  رقم 
 )Bönischplatzّطة (حالم   62رقم  حافلةال

 لةسجّ جمعیة مُ  .لمان القادمین من روسیافریق األ



 من نكوُن نحُن:
روا داخل بلدان اإلمان القادمین من روسیا مصالح األلتتبنى جمعیة المواطنین األ عادوا  السوفییتي السابقة وتحاد لمان الذین ُھّجِ

تحادي لجمعیة المواطنین نتھاء الحرب العالمیة الثانیة. یقع المكتب اإلإمن السنین بعد  لمانیا بعد عقودٍ أ إلىكألمان روسیا 
 نفعٍ لمان القادمین من روسیا ھي جمعیة مسجلة ذات جمعیة المواطنین األ من روسیا في مدینة شتوتغارت. والقادمین لمان األ

ستشاریة للمھاجرین إ مكاتبٌ  سدن) ویالمحلیة (من بینھا مجموعة در قالیملیھا جمعیات على صعید الوالیات واألإعامة تنتمي 
 البالغین.

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 مركز تقدیم المشورة للبالغین

ایا التعلیم والمھنة وتأمین یقدم المركز استشارات، وفي بعض الحاالت مشورة فردیة، بشأن تعلُّم اللغة األلمانیة وفي قض
و الصحة و أوقات الفراغ.. و ما إلى ذلك. نقوم باصطحابھم إلى الجھات المختصة (اإلدارات       للمعیشة، و األسرة، و السكن

و ینشط و اإلتحادات، و نقدم لھم الدعم خالل دورة التأھیل لإلندماج.             و الدوائر المعنیة) و إلى الجمعیات و المنظمات
مكتب مشورة الھجرة في إطار الشبكات المحلیة و كذلك في التوجھ نحو انفتاح و تعاون اإلدارات و السلطات المختلفة. 
المشورة التي نقدمھا مجانیة و نحرص على سّریة المعلومات. فالمجموعة التي نتوجھ إلیھا في عملنا، ھم البالغون من 

سدن أو ممن كانوا یجاءوا مؤخراً إلى در نة) ممن لدیھم إقامة دائمة في ألمانیا وس 27المھاجرات (ما فوق  و المھاجرین 
حتیاجات مثل المھاجرین البالغین. كما نرحب بالمتوطنین إلھم  سنة و 27قل من أفي سن  و  یعیشون في ألمانیا منذ فترة طویلة 

كذلك  األوربي) و تحادلھم حق األسبقیة ( مواطنو اإلالمواطنین، الذین  أفراد عائالتھم و ذویھم و والمتوطنین الالحقین و
 .المھاجرین والمھاجرات من بلد ثالث

 .نقدم المشورة باللغة األلمانیة، وعند الحاجة نستجلب مترجماُ / مترجمة بشكل أساسي للغة الروسیة
 لةسجّ جمعیة مُ  .مالیكا

                   .Malika e. V :   التسمیة       
 Lößnitzstraße 11, 01097 Dresden :         العنوان  

 37009948-0152 :           ھاتف 
 malika.in.dresden@gmail.com :البرید اإللكتروني

 مالیكا ،لةسجّ مُ الجمعیة ال
 من نكوُن نحُن:

یھتمین بإحتیاجات و إھتمامات الالجئات من السیّدات و  2015اللواتي و منذ شھر أیلول  مجموعةٌ مستقلّةٌ من السیّدات نحن
 تحّولت ھذه المجموعة إلى جمعیة ُمسّجلة.  2017الفتیات و یَسخّرن أنفسھن لمواجھة ھذه اإلحتیاجات. منذ نیسان 

 ما الذي نُّقّدمھُ:
فكرتنا ھذه ككل بحیث یكون بمقدور ھؤالء النسوة أن یتعرفن على إن توفیر حیّز لحمایة السیدات یعتبر الشيء المركزي في 

مجتمعنا بعد قدومھن إلینا و أن یتعلّمن كلَّ ما ھو جدید عن ھذا المجتمع و ذلك بدون أدنى تشویش او صعوبات تحول دون 
ف متطلبات منخفض للمشاركة ذلك و نحُن بدورنا نبدأ بتقدیم التسھیالت لھن خالل عملیة التعلّم ھذه. بمثل ھكذا عرض ذي سق

فیھ (مستوى اللغة األلمانیة) نستطیع الوصول إلى ھدفنا و على ھامش الفعالیة تتلقى النسوةُ حصصاً لتدریس اللغة األلمانیة و 
ناء على التوازي تتوفر إمكانیة حصول األطفال على الرعایة. نقدم نحُن الدعَم للفتیات و السیّدات بشكل فرديٍ تماماً و ذلك أث

تعلّم اللغة األلمانیة كتایةً و كلماٍت. بقیة األمور نقوم نحن بتنظیمھا أسبوعیاً في مقھى السیّدات و ذلك بتقدیم العروض اإلبداعیة 
 و بشكٍل دوري، یوجد لدینا مخبر خاسوب صغیر كما و نقوم بتنظیم جمع التبرعات العینیة.

د. َجمعیة   ُمَسّجلةمركز المعلومات المسكوني الموحَّ
 كابانا -مركز تقدیم المشورة للمھاجرین 

 .Ökumenisches Informationszentrum ÖIZ e. V:           التسمیة
                  Cabana - Migrationsberatungsstelle  

 Kreuzstraße 7, 01067 Dresden :    للزّوارالعنوان 
 4923367-0351 ,4923362-0351 :           ھاتف 
  4923360-0351  :           فاكس 

 cabana@infozentrum-dresden.de : البرید اإللكتروني
 www.infozentrum-dresden.de:    اإلنترنت     

 ساعات العمل: 
  16:00و حتى الساعة الـــ   13:00الساعة الــــ أیام الثالثاء   من 
حسب اإلتفاق و  16:00و حتى الساعة الـــ   13:00الساعة الــــ أیام الخمیس  من   

د.  الَجمعیة الُمَسّجلة: مركز المعلومات المسكوني الموحَّ
 من نكوُن نحُن:

تتركز مھمتنا  .لة)مسجّ الُ جمعیة السدن (یفي در المسكوني وماتعلمابع لمركز الالت كابانا-مركز تقدیم المشورة للمھاجرین 
  دعم الالجئین  على مواكبة و



الالجئات خالل عملیة اإلندماج، كیما یصلوا خالل العملیة إلى مرحلة یعتمدون فیھا على أنفسھم في قضاء إحتیاجاتھم  و   
 .الیومیة. ونعمل وفق مبدأ اسداء العون في الحاالت الفردیة الضروریة

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 اإلجتماعیة والمرافقة في كل القضایا، التي تعزز اإلندماج، ومنھا مثالً:المشورة   مركز تقدیم المشورة للمھاجرین قدمیُ 

 اإلندماج طبقا لما یتطلبھ القانون، •
 المساعدة في حل مشكالت السكن، •
 عبر اللغة، اإلندماج •
 .اإلندماج من خالل العمل •

 .الفارسیة العربیة و البرتغالیة و الھولندیة و التشیكیة و الروسیة و اإلنجلیزیة و نحن نتكلم األلمانیة و
 Patenschaften und Willkommensinitiativen fürالكفالة و مبادرات الترحیب بالالجئین

Flüchtlinge    
ً لمساعدة الالجئین القادمین إلى الحي الذي تسكنونھ في مدینة دریسدن؟ ھنا ستجدون كافة  ترغبون أن تنخرطوا تطوعیا

 www.dresden.de/asyl .بجمع التبرعات العینیة، التوسط لعرض تطوعي.المعلومات و المعطیات المتعلقة 
 في مقاطعة ساكسونیا. َجمعیة ُمَسّجلة –المكتب اإلقلیمي للتعلیم و اإلندماج و الدیمقراطیة 

 والعنصريمركز تقدیم المشورة والدعم لضحایا العنف الیمیني 
 .RAA Sachsen e. V:           التسمیة

Opferberatung - Unterstützung für Betroffene rechtsmotivierter und rassistischer Gewalt 
 Bautzner Straße 45/47, 01099 Dresden :           العنوان
 9741268-0172 ,8894174-0351 :            ھاتف 
 8994193-0351 :           فاكس 

 opferberatung.dresden@raa-sachsen.de : البرید اإللكتروني
 www.raa-sachsen.de:     اإلنترنت     

                   www.facebook.com/raa.sachsen 
                www.twitter.com/RAASachsen  

                 Onlineberatung: onlineberatung-raa-sachsen.beranet.info/ueber-uns.html  
 ساعات العمل: 

  16:00و حتى الساعة الـــ   10:00الساعة الــــ أیام الثالثاء، األربعاء و الخمیس من 
 الوصول إلینا بوسائط النقل العام:

 )Bautzner Straße/Rothenburger Straßeالمحّطة ( 11، 6الترام رقم 
 نكوُن نحُن:من 

 .على مثل ھذه الوقائع ساند الشھودنكذلك  نصریة، وعنا ضحایا أعمال العنف المرتكبة بدوافع یمینیة وجمعیتدعم ت
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 إلى ذلك) ما حمایة الضحیة وو قامة دعوى، أو دعوى فرعیة، إمكانیات القانونیة (كنقدم معلومات عن اإل •
 المحامي أو الطبیب، إلى البولیس ونرافق الضحیة، حسب الرغبة،  •
بتوصیات تتعلَُّق  نزوده ، وداوالت المحكمةنؤّمن المرافقة إلى م ، وقضیةنقف إلى جانب الضحیة خالل فترة التحضیر لل •

 مذكرات القانونیة نساعد في صیاغة ال بھا وأو  عن األضرار التي لحقت بھ التعویض بالتمویل و
ُس وقتاً كافیاً ال • ندعم عملیة تجاوز  النفس وو الثقة بحترام إستعادة اإلطرق  لشرحمطّولة  ء أحادیث تفصیلیة وجرانُكّرِ

 رتب العالج الطبي. ستلزم األمر ناإن  ما حصل من الناحیة العاطفیة، و
یة، و ضمان اآلمان لھا، و على سبیل المثال المساعدة في اإلنتقال إلى بقوة من أجل تحسین ظروف حیاة الضحعمل ن •

 مسكن آخر
 .الضحیة، نقل الحادثة إلى الرأي العام كي یُدرك المجتمع مخاطر العنف الیمیني رغبتیمكننا، إذا  •

 .یمكننا التفاھم بعدة لغات. خدماتنا مجانیة وكما نحن منحازون إلى جانب الضحیة ونحافظ على السریة 
تتوفر لدینا بوابة إلكترونیة  2018منذُ مطلع العام  .رجمةنتكلم عدة لغات وفي حالة تعذُّر التفاھم یمكننا إستقدام وسیط للت

 لتقدیم المشورة عبر اإلنترنت في مقاطعة ساكسونیا. 
 في مقاطعة ساكسونیا. َجمعیة ُمَسّجلة – مجلس شؤون الالجئین

 مركز تقدیم المشورة والدعم لضحایا العنف الیمیني والعنصري
 .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V:           التسمیة
 Dammweg 4, 01097 Dresden :           العنوان
 87451710-0351 :           ھاتف 

 info@saechsischer-fluechtlingsrat.de : البرید اإللكتروني

http://www.dresden.de/asyl


 www.saechsischer-fluechtlingsrat.de:     اإلنترنت     
 ساعات العمل: 

  16:00و حتى الساعة الـــ   10:00الساعة الــــ أیام الثالثاء، األربعاء و الخمیس من 
 أیام اإلثنین و األربعاء حسب اإلتفاق بناًء على موعد مسبق

 الوصول إلینا بوسائط النقل العام:
 )Louisenstraßeالمحّطة ( 8، 7الترام رقم 
 )Bischofsplatzالمحّطة ( 13الترام رقم 

 نكوُن نحُن:من 
في مقاطعة  الئق بكرامة اإلنسان لھم توفیر سكنٍ  من أجل حمایة الالجئین و مجلس شؤون الالجئین عملی 1991عام المنذ 

 نساند رقابة الرأي العام من أجل تطبیق قانون اللجوء و إلى الالجئین لحمایة مصالحھم الحقّة و . نحن منحازونساكسونیا
 .ي والیة سكسونیاقوانین صرف المخصصات لھم ف

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 المشورة بخصوص اللجوء

نقدُم المشورة لالجئین و ألؤالئك األشخاص الذین یساندوھم و ذلك بخصوص األسئلة المتعلقة بإجرائیة تقدیم طلب اللجوء كما 
إلى إفادة طالب اللجوء كما و نقدّم و نقوم بتزویدھم بالمعلومات المتعلقة بالتحضیر لجلسة المحكمة التي یتم خاللھا اإلستماع 

 نخُن المساعدة بخصوص التصّرف في حال تمَّ رفُض طلب اللجوء من قبل مكتب اللجوء و الھجرة اإلتحادي.
 .العربیةالتركیة و  ، الداریة، الطادجیقة)، الفارسیة، النرویجیة، اللغات اإلیرانیة (نحن نتكلم اإلنجلیزیة

 في مقاطعة ساكسونیا. َجمعیة ُمَسّجلة – مجلس شؤون الالجئین
 .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V:           التسمیة
 Dammweg 3 , 01097 Dresden :           العنوان
 79665157-0351 :           ھاتف 

 busche@sfrev.de: البرید اإللكتروني
 www.saechsischer-fluechtlingsrat.de:     اإلنترنت     

 ساعات العمل: 
  15:00و حتى الساعة الـــ   12:00الساعة الــــ أیام اإلثنین و الخمیس من 

 و الخمیس حسب اإلتفاق بناًء على موعد مسبق
 الوصول إلینا بوسائط النقل العام:

 )Louisenstraßeالمحّطة ( 8، 7الترام رقم 
 )Bischofsplatzالمحّطة ( 13الترام رقم 

 من نكوُن نحُن:
في مقاطعة  الئق بكرامة اإلنسان لھم توفیر سكنٍ  من أجل حمایة الالجئین و مجلس شؤون الالجئین عملی 1991عام المنذ 

 . نحن منحازونساكسونیا
قوانین صرف المخصصات  اللجوء ونساند رقابة الرأي العام من أجل تطبیق قانون  إلى الالجئین لحمایة مصالحھم الحقّة و 

 .لھم في والیة سكسونیا
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 )Resque Continuedالمشروع: اإلنقاذ مستمر (
یقوم ھذا المشروع بمواكبة الالجئین على طول الطریق الذي یسلكونھ نحو سوق العمل المعتمد. تنتمي الوظائف التالیة إلى 

روع على تنفیذھا: تقدیم المشورة لالجئین و أرباب العمل المــــحتمل أن یوظفوا الالجئین، مــُــجمل الوظائف التي یقوُم المش
العمل ھلى التشبیك مع الالعبین اآلخرین و الذین ینشطون في االتجاه ذاتھ، التأھیل المدرسي حول الموضوعات المتعلقة بھذا 

 ة في سوق العمل و المناحي التي یسلكھا اإلقتصادالمجال و إیصال الخبرات اإلختصاصیة، دراسة التوّجھات السائد
 .العربیةالتركیة و  ، الداریة، الطادجیقة)، الفارسیة، النرویجیة، اللغات اإلیرانیة (نحن نتكلم اإلنجلیزیة

 الَمْشغَل الساكسوني إلعادة التعلیم و التأھیل األضافي في دریسدن. جمعیّة ُمسّجلة  
 )IBSتقدیم الرعایة اإلجتماعیة ( مقّر اللقاءات و المعلومات و

 .Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden(SUFW Dresden e. V( التسمیة      :
                  Informations- und Begegnungsstätte Sozialbetreuung (IBS) 

 Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden/Gorbitz:      العنوان  
 50102106-0351:        ھاتف  

 rk-cotta@sufw.de: برید إلكتروني
 www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.ht:     اإلنترنت 

 ساعات العمل:



ـ  ـ   13:30أیام اإلثنین من الــ  Kontaktbüro, Harthaer و ذلك في مكتب التواصل على العنوان التالي: 15:30و حتى الـــ
Straße 32 

  Altgorbitzer Ring 58 ) على العنوان التالي:IBSو ذلك في مكتب( 17:00و حتى الــــ   14:00من الـــ             
ـ  ـ   13:00أیام الثالثاء من الــ  Kontaktbüro, Harthaer و ذلك في مكتب التواصل على العنوان التالي: 15:00و حتى الـــ

Straße 32 
و ذلك لألشخاص الذین یعیشون في مخیّمات  IBS (32و ذلك في مكتب( 17:00و حتى الــــ   14:00من الـــ             

 السكن اإلنتقالي
  Altgorbitzer Ring 58 ) على العنوان التالي:IBSو ذلك في مكتب( 16:00و حتى الــــ  13:00أیام األربعاء من الـــ 

ـ  أیام الخمیس ـ و ح10:00من الــ  Kontaktbüro, Harthaer و ذلك في مكتب التواصل على العنوان التالي: 12:00تى الـــ
Straße 32 

 Altgorbitzer Ring 58 ) على العنوان التالي:IBSو ذلك في مكتب( 12:00و حتى الــــ  10:00أیام الجمعة من الـــ 
 و حسب اإلتفاق

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Merianplatzالمحّطة ( 7،  2 الترام رقم

 الَمْشغَل الساكسوني إلعادة التعلیم و التأھیل اإلضافي في دریسدن. : الجمعیّة الُمسّجلة
 من نكوُن نحُن:

عبارة   .SUFW Dresden e. Vإن الجمعیة المسّجلة: الَمْشغَل الساكسوني إلعادة التعلیم و التأھیل اإلضافي في دریسدن 
. و ذلك في المجاالت التالیة: التوّجھ المھني، التأھیل المھني األولي و 1990عن مزود خدمة (متََعّھد) معترٌف بھ منذ العام 

 الثانوي، التشغیل، التفعیل، التوّسط و كذلك األمر تقدیم المشورة و تعزیز اإلندماج.
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 افة الالجئین و تتضمن خدماتنا العروض التالیة:نقدُّم نحن الرعایة اإلجتماعیة لك
 مرافقة الالجئین خالل القدوم و من ثم توزیعم و ربطھم بشبكات العمل التي تھتم بالالجئین في مختلف أرجاء المدینة.  •
 العمل على خطط اإلندماج الشخصیة (الفردیة) و الشروع بتنفیذھا •
 ریبدورات اللغة األلمانیة، و كذلك األمر بدء إجراءات التد –التوسط لتمكین الالجئین من البدء بدورات اإلندماج  •

 الالحق أو التأھیل
تعریف الالجئین ببیانات التواصل مع المراكز المسؤولة عن تعدیل الشھادات المدرسیة و الجامعیة و شھادات التأھیل  •

 المھنیي
 م شمل العائلة في حال وجود مثل ھطذا حالةالتحضیر إلجراءات ل •
 تحلیل اآلفاق المستقبلیة ( تقدیم المشورة للراغیبن بالعودة و العدول عن اللجوء) •
 المساندة في عملیة البحث عن شقة للسكن •
 و مدى اإلحتیاج للمساعدة –تحدید أنواع الدعم و المساعدة الخاصة  •
 تخصصة و شركائنا في منظومات تقدیم الدعمربط الالجئین بشركائنا من شبكات العمل الم •

 .، الكردیة و الیونانیةالفرنسیة، الروسیة،  العربیة نحُن نتكلُم األلمانیة، اإلنجلیزیة،
 الَمْشغَل الساكسوني إلعادة التعلیم و التأھیل األضافي في دریسدن. جمعیّة ُمسّجلة  

 اإلستشارات الخاصة باإلندماج
Internet: www.sufw.de/sozialbetreuung-und-integration.html 

 )IBSمقّر اللقاءات و المعلومات و تقدیم الرعایة اإلجتماعیة (
 .Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden(SUFW Dresden e. V( التسمیة       :
                  Integrationsberatung  

 Leutewitzer Ring 7, 01169 Dresden/Gorbitz:       العنوان  
 integrationsberatung-west@sufw.de: برید إلكترونيال

 ساعات العمل :
  16:00و حتى الــــ   13:00أیام اإلثنین من الـــ 

  12:00و حتى الــــ   10:00أیام األربعاء من الـــ 
  18:00و حتى الــــ  15:00أیام الخمیس من الـــ 

 حسب اإلتفاقو 
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Merianplatzالمحّطة ( 7،  2الترام رقم 
 الَمْشغَل الساكسوني إلعادة التعلیم و التأھیل اإلضافي في دریسدن. : الجمعیّة الُمسّجلة

 من نكوُن نحُن:



عبارة   .SUFW Dresden e. Vإن الجمعیة المسّجلة: الَمْشغَل الساكسوني إلعادة التعلیم و التأھیل اإلضافي في دریسدن 
. و ذلك في المجاالت التالیة: التوّجھ المھني، التأھیل المھني األولي و 1990عن مزود خدمة (متََعّھد) معترٌف بھ منذ العام 

 توّسط و كذلك األمر تقدیم المشورة و تعزیز اإلندماج.الثانوي، التشغیل، التفعیل، ال
 ما الذي نُّقّدمھُ:

 اإلستشارات الخاصة باإلندماج
األمر الذي یھمنا ھو مساندة الالجئین أثناء إستفادتھم من العروض و الخدمات التي یحصلون علیھا في العادة كما و ننظم لھم 

و إلى حالة التي یكونون فیھا قادرین بأنفسھم على تسییر أمور حیاتھم الیومیة.  إجراءات و مسائل إنتقالھم إلى الحیاة المھنیة
في ھذا السیاق نقوم بتقدیم المشورة لالجئین بخصوص المسائل العملیة في الحیاة الیومیة على سبیل المثال: الحصول على 

ن شقة للسكن،  تدبیر أمور السكن، اإلكتفاء الضمان الغجتماعي الذي یستطیعون بموجبھ أن یؤمنوا تكالبف معیشتھم، البحث ع
الذاتي، التدبیر المنزلي، الزواج، األسرة، التربیة، رعایة األطفال، المدرسة، التأھیل المھني، الصحة، العمل، اإلقادة من 

االجتماعیة لتنمیة البیئة المساعدات و من عروض الدعم. عالوةً على ذلك نقدم لھم مساعدة ذات طبیعیة توجیھیة تھدف 
 والمساعدة في فحص وتكیف األھداف الفردیة.

  نحن نتحدث األلمانیة، اإلنجلیزیة و الفرنسیة. إضافةً إلى ذلك یقف إلى جانبنا مترجمون متطوعون یتحدثون العربیة.
 . جمعیّة ُمسّجلة  *على ُكِل حال* النساء لصالح النساء

 *على ُكِل حال* ثقافة مشورة تعلیم
 .sowieso* Frauen für Frauen e. V*:    التسمیة    

                 *sowieso* KULTUR BERATUNG BILDUNG                       
 Angelikastraße 1, 01099 Dresden:       العنوان 
 8041470-0351:        ھاتف  
 8022025-0351:        فاكس

 kontakt@frauen-ev-sowieso.de: برید إلكتروني
 www.frauen-ev-sowieso.de:     اإلنترنت 

 ساعات العمل :
  11:00و حتى الــــ   9:00أیام اإلثنین  من الـــ 

  16:00و حتى الــــ   14:00أیام األربعاء من الـــ 
  19:00و حتى الــــ  15:00أیام الخمیس من الـــ 

 بابلو ذلك ضمن حلقة  12:00و حتى الــــ   10:00المشورة الفردیة بدون موعد مسبق أیام اإلثنین  من الـــ 
  15:00و حتى الــــ   10:00المشورة الفردیة بموجب موعد مسبق أیام اإلثنین و الجمعة  من الـــ 

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Angelikastraßeالمحّطة ( 74و الحافلة رقم  11الترام رقم 

 )Waldschlösschenالمحّطة ( 74الحافلة رقم 
 . *على ُكِل حال* النساء لصالح النساء :الجمعیّة الُمسّجلة

 من نكوُن نحُن:
عبارة عن مكان لفكرة النساء لصالح النساء و تجمع  الثقافة، المشورة و التعلیم  1990و منذ العام  *sowieso*إن جمعیة 

تحت سقٍف واحد. التركیز الرئیسي الذي تتمحور حولھ اإلستشارات التي تُقدّم في الجمعیة  ھو المواضیع التالیة:إعانة البطالة 
II و حاالت الخصومة و النزاعات،  –، التوّجھ المھني و التقدّم للعمل، الھجرة       و اللجوء، الصدمات النفسیة، األزمات

العنف المنزلي، العنف الجنسي، اإلعتداء الجنسي، إضطرابات الطعام، المطاردة، المھاجمة و اإلعتداء الجسدي، التمییز 
 بأشكالھ المختلفة.

 :ما الذي نُّقّدمھُ 
عبارة عن مكان ملؤه الصداقة و األمل، مكتٌن للنسوة من أصول مھاجرة أو من النسوة ألمانیات المنبت.  *sowieso*إن الــ 

من خالل ھذا المكان نقوُم نحُن بتخلیق تشاركیة حیة للنسوة من الثقافات المختلفة. الركیزة األساسیة للعمل الذي نقوُم بھ ھي 
نیة على  تعدد الثقافات و نقدّم ھذه المشورة للسیّدات من ذوات األصول المھاجرة و لتلك السیدات المشورة ذات الخلفیة المب

 اللواتي مررن بتجربة اللجوء و من بین الموضوعات التي تُقدّم حولھا النصائح:
 الحكومیةتوفیر نفقات تكالیف الحیاة (الحد األدنى لإلستمرار بالوجود) و المساعدة عند مراجعة الدوائر  •
 الصحة و ریاض  األطفال/المدرسة •
 فرص و إمكانیات التطویر الذاتي •
 المؤسسات و الحیاة في ألمانیا •

 WOMEN*S PLACE مكان النسوة 
. و یتالف ھذا المشروع من WOMEN*S PLACEالمشروع الذي یشّكل حجر األساس التالي في عملنا ھو مكان النسوة 

طبیعةٌ تقوم على البحث كما ھو الحال في المشروع (دوائر بابل) الذي یھدف إلى: تمكین تبادل ورشة ثقافیة و لھذا المشروع 
 الخبرات و التجارب و األفكار، التعلیم في ظل تعدد الثقافات، اإلبداع و إلى إكتشاف اللغة بطریقة سلسة تشبھ اللعب.



  نعمل نحن و بترابٍط وثیق مع مترجمات للغات العربیة و التیغرینیة.. إضافة إلى ذلك الفرنسیةو  نحُن نتكلمُ األلمانیة، اإلنجلیزیة
 جمعیة مسّجلة 1سبایكي دریسدن/ ألت شتریلین 

 .SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V التسمیة      :
 Dresden  ،Karl-Laux-Straße 5 01219:      العنوان  

  2818084-0351 :      ھاتف  
 kontakt@spikedresden.de: برید إلكتروني

 www.spikedresden.de:     إلنترنت ا
  19:00و الـ  15:00ساعات العمل :أیام اإلثنین، الثالثاء و الخمیس  بین الــ 

 )Karl-Laux-Straßeالمحّطة ( 75الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: الحافلة رقم 
 )Marie-Wittich-Straßeالمحّطة ( 87الحافلة رقم                                     
 )                         Spitzwegstraßeالمحّطة ( 66الحافلة رقم                                     

 . 1الجمعیة المسّجلة: سبایكي دریسدن/ ألت شتریلین 
 من نكوُن نحُن:

مركز ثقافي و مركز للشباب في مدینة دریسدن  یعودُ تاریخھ إلى ما یزید عن العشرین عاماً. جرت العادة أن  سبایكي ھي
مواكبة المبادرات التي یقوم بھا الشباب و دعم المشاریع المثیرة كتزیین الجدران في المدینة تتمحوَر إھتمامتنا في المركز على 

ما ال یخالف القوانین الساریة، كذلك األمر تنظیم ورشات العمل الخاصة بالــــ:  الھیب بالكتابة علیھا بصورٍة فنیاً و حصراً ب
 تندرُج ضمن المواضیع التي تحتُل حیزاً من إھتماماتنا تشكیل المشاریع التي تستھدف الالجئین. 2015ھوب. منذُ مطلع العام 

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 تقدیم المشورة

 نرافق الالجئین بشكٍل فردي و نقدّم لھم المساعدة بتعبئة اإلستمارات و تقدیم الطلبات.نحن نّوفر اإلستشارات و 
 ورشات العمل

ننظُم و ننفذ ورشات عمل مختلفة لالجئین و ذلك حول موضوعاٍت مختلفة على سبیل المثال: التأھیل المھني و العمل، الحیاةُ 
 في ألمانیا، السكن الحقوق و األوضاع اإلجتماعیة

 نتحدُث األلمانیة و اإلنجلیزیة شركاؤنا من السیدات و الرجال الذي یسھمون بمضاعفة عملنا یتحدثون التغرینیة، العربیة نحنُ 
 و الداریة.

 َمشغل الطلبة في دریسدن
 Studentenwerk Dresden التسمیة      :
 Fritz-Löffler-Straße 18, 01069 Dresden العنوان       :

 4697661-0351:        ھاتف 
 sozialberatung@studentenwerk-dresden.deبرید إلكتروني: 

 studentenwerk-dresden.de/sozialesاإلنترنت     : 
 عمل:الأوقات 

 17:00و حتى الساعة  13:00و  12:00و حتى الساعة  9:00أیام الثالثاء  من الساعة 
 و حسب اإلتفاق

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Reichenbachstraßeالمحّطة ( 66و الحافلة رقم  8و الترام رقم  3الترام رقم 

 مشغل الطلبة في دریسدن
 ما الذي نَُقّدمھ:

 المشورة اإلجتماعیة
مركز تقدیم المشورة ھذا عبارة عن محطة لتقدیم المساعدة للطلبة خالل دراستھم و ذلك عندما تواجھھم الصعوبات اإلقتصادیة. 

 لتي تُقدّم اإلستشارات جولھا ھي التالیة: المواضیع ا
 )BaföGضمان الحصول على مقومات الحیاة (عدى الــــقرض الطالبي  •
 الحمل أو الدراسة بوجود طفل •
 إمكانیات الدعم و المساندة الُمتاحة للطلبة المعاقین أو من المرضى بأمراض مزمنة •
 القومیات األخرىإمكانیات الدعم و المساندة المتاحة للطلبة من  •

بدایةً یتم البحث عن و تحدید وجھة العمل الالحق و خطة الطریق لتنفیذه و في حال اقتضت الحاجة سیُصار إلى إحالة الطلبة 
الذین قدموا للجصول على اإلستشارة إلى الجھات األكثر كفاءة من حیث مقدرتھا على التوسط الحقاً لحل المشكالت الراھنة. 

لمشورة اإلجتماعیة التابعة لمشغل الطلبة تخضع كما ھي بقیة المراكز اإلستشاریة في دریسدن لمبدأ سریّة إن محطة تقدیم ا
 المعلومات.

 نحن نتحدث األلمانیة و اإلنجلیزیة
 جمعیة الفیتنامیین في دریسدن. َجمعیةٌ ُمَسّجلة



 .Verein der Vietnamesen in Dresden e. Vالتسمیة       : 
 Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden : العنوان       

 33456730-0351:         ھاتف 
 33456731-0351:         فاكس

 buero@vnvereindd.deبرید إلكتروني: 
 www.vnvereindd.deاإلنترنت     : 

 عمل:الأوقات 
Dienstag 9 bis 12, 13 bis 17 Uhr 

  16:00و حتى الساعة  10:00من الساعة من اإلثنین و حتى الجمعة 
 17:00و حتى الساعة  13:00من الساعة أیام الیبت و األحد 

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Reichenbachstraßeالمحّطة (  76،  72الحافلة رقم 

 الَجمعیة الُمَسّجلة جمعیة الفیتنامیین في دریسدن. 
 من نكوُن نحُن:
ً  فیتنامیة. و فیتنامي و 2000ما حولھا قرابة  دریسدن ویعیش حالیاً في  بالنسبة لھم، حیث  یشكل مقر جمعیتنا ملتقًى معروفا

الدعم في مختلف قضایا الحیاة  و یحصلون على المساعدة الكورسات و یحضروا الدورات و و  یحتفلون سویة باألعیاد، 
بفضل  فیتنامیي دریسدن والفیتنامیین في محیط دریسدن. و ة بینللجمعیة صفحة على األنترنت تقوم بربط الصل الیومیة. و

یرغبون بالتواصل  تمكنّا من الوصول إلى أصدقائنا األلمان المھتمین بنشاطاتنا و غة األلمانیةلبال النترنتتطویر صفحتنا على ا
 .ا على اإلنترنتنمعنا. نرحب بكل اآلراء والمقترحات لتطویر عمل جمعیتنا وصفحت

  ي نُّقّدمھُ:ما الذ
 نقدم مشورة أولیة للفیتنامیین الجدد، ضعیفي الحال، •
 .نساعد في عملیة إندماج الشبیبة واألطفال الفیتنامیین •

 .الفیتنامیة نتحدث األلمانیة و
  جمعیة مسّجلةاألوروبي.  –جمعیة التفاھم اإلفریقي 

  Verein für afrikanisch – europäische Verständigung e. V. (Afropa e. V.) التسمیة      :
 Martin-Luther-Straße 21, 01099 Dresden :     العنوان  

 38803427-0176 ,5635582-0351 :       ھاتف 
 verein@afropa.org: برید إلكتروني

 www.afropa.org:   اإلنترنت   
 ساعات العمل:

 اإلتفاق و ذلك بعد التواصل ھاتفیاً أو عبر البرید اإللكترونيحسب 
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة:

 )Bautzner/Rothenburger Straßeالمحّطة ( 13، 11، 6الترام رقم  
 )Pulsnitzer Straßeالمحّطة ( 11الترام رقم  
 األوروبي أفروبا –: جمعیة التفاھم اإلفریقي مسّجلةالجمعیة ال
 من نكوُن نحُن: 

تنادى بعُض األفارقة المقیمین في دریسدن و بعض المواطنین األلمان و قاموا بتأسیس جمعیة تعنى بالتفاھم  2003في العام 
اإلفریقي األوربي. الھدف الذي تسعى الجمعیة للوصول إلیھ التنبیھ إلى ضرورة اإلھتمام بالتاریخ و الثقافة و المشكالت 

القارتین. أعضاُء الجمعیة أشخاٌص من أصول    و قومیاٍت متعددة و یعملون سویةً. تقدم الجمعیة اإلرشاد  المجتمعیة في كال
الثقافي و تتیح الفرصة للتالقي و لدیھا العدد الكبیر من المشروعات التي تمكنت من إنجازھا بنجاح. على سبیل المثال 

"، مشروع   العطلة المدرسیة لألطفالارقة الذین یعیشون ھنا"، مشروع "نوجھ الدعوة إلى الف –مشروع:" في دریسدن إلى بیتنا 
 "أفریقیا الیوم أنا أسأل" و مشروع " – .Mio dinowuza"  مشروع عرض األفالم"، " بساط الریح" 

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 نقل ما عایشوه وب بأنفسھمالقیام بھذه المشورة من ضمن خواص المشورة التي نقدمھا تمكین الناس من أصول مھاجرة من 

عند السؤال عنھا. موضوعات المشورة تتعلق بقضایا  نقدم المشورة بناًء على الحاجة و و  إكتسبوھا. التي خبرات ال من
الیومیة. المشورة تعني بالنسبة لنا مشورة أولیة، تتضمن  مشاكل اإلندماج في الحیاة الثقافي المشترك و التعایش اإلجتماعي و

 .ةرغبالإلى جھات ودوائر مختصة، حسب  الب أو طالبة المشورة طإحالة 
التركیة أو البلغاریة  نحن نتكلم األلمانیة والبرتغالیة واإلنجلیزیة، وحسب ما تتطلبھ الحاجة یمكن ترتیب حضور وسیط للغة

 .أو األسبانیة  أو السواحیلیة أو الفرنسیة
 المرتفعة. جمعیة مسّجلة يفي األراض أھالً و سھالً 

 .Willkommen im Hochland e. V التسمیة      :



 Dresden  ،Wachwitzer Höhenweg 10 01328:     العنوان   
 post@willkommen-im-hochland.de: برید إلكتروني
 www.willkommen-im-hochland.deاإلنترنت     : 

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Kurze Straße, Pappritzالمحّطة (  B   98) و رقمFernsehturmالمحّطة ( 61الحافالت:  رقم 

 المرتفعة.  يفي األراض الجمعیة المسّجلة: أھالً و سھالً 
 من نكوُن نحُن:

في األرض المرتفعة" حیث تقدم ھذه  أھالً و سھالً و من خالل مبادرة قام بھا المواطنون تمَّ تأسیس جمعیة "  2015في العام 
و ما حولھا. یقوم العدید من المتطوعین والمساعدین بـــ: إعطاء دروس اللغة  Pappritzالجمعیة الدعم للالجئین في منطقة  

األلمانیة ، ومرافقة الالجئین خالل البحث عن السكن و عن العمل، و جمع التبرعات العینیة وتنظیم مجموعة متنوعة من 
 نشطة الترفیھیة في المجاالت الریاضیة والثقافیة.األ

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 كیف أكون كفیالً 

مرافقة طالبي اللجوء إلى الدوائر الحكومیة و إلى زیارات األطباء نقوم بإحضارھم إلى مراكز تقدیم المشورة نقوم نحن ب
اوز الحواجز اللغویة لدى معالجة القضایا المھمة المتخصصة و نشبّك لھم التواصل مع مراكز تقدیم اإلستشارة و ذلك لتج

بالنسبة لھؤالء الالجئین. نقوم كذلك بتنظیم جھود المساعدة عند اإلنتقال إلى سكٍن جدید كما و نقوم بالحفاظ على التواصل مع 
  السكان المحلیین. 

 تشكیل أوقات الفراغ
ً نزھة. كما و نقوم بإجراء رحالت المسیر المشتركة و ننظم أیام األحد نمارس ریاضة كرة القدم، األمر الذي تعقبھ  دوما

دوریات للدراجات، فعّالیات الطبخ الُمشترك، األلعاب، الریاضة، عزف الموسیقى، الرسم و التلوین، التصویر، تصلیح 
 الدرجات و غیرھا. جمیع ھذه النشاطات تقدمھا الجمعیة لتشكیل و تقضیة األوقات الحّرة.

 بعضنا البعضالتحدث مع 
نتبادل أطراف الحدیث مع جمیع أوالئَك المھتّمین بالتعایش الجید. نرسم حدوداً للمجاالت التي یشعر ضمنھا اإلنسان أثناء 
تواجده ضمنھا بإنھ یتمُّ التعامُل معھُ على أرضیة اإلحترام و اإلھتمام و ذلك عندما یتحدُث ھذا اإلنسان أو یقوُم بأي نشاط. 

ھذه الفعّالیة إلى اإلسھاِم في مسألة جعل السكان المحلیین من النسوة و الرجال و كذلك األالجئین المقیمین في نطمح من خالل 
الجوار یشعرون بمزید من الثقة أحدھما تجاه اآلخر و بھذا الشكل تتم إزالة المخاوف و األفكار المبنیة على تصورات مسبقة 

 .و التي من شأنھا تفعیل اإلقصاء و التمییز
 dialog@willkommen-im-hochland.deللتواصل معنا یُرجى إستخدام البرید اإللكتروني:  

 أمسیات الحوار في ظل الثقافات المتنّوعة
یوماً) تتُم إتاحة الفرصة إلقامة الحوار بین الالجئین من جھة و بین الناشطین من أعضاء الجمعیة نساًء  14مرة كل أسبوعین (
ساندون الالجئین و كذلك األمر جمیع المھتمین من سكان المنطقة " منطقة األرض المرتفعة" و ذلك ضمن و رجاالً من الذین ی

). یقُع بیت المواطنین ھذا في المدرسة القدیمة على العنوان Pappritzإطار لقاء یجري في بیت المواطنین في بابریتس (
 جئین إستشارةً قانونیة بالمّجان.. ضمن ھذه األجواء نوفّر أیضاً لالSchulstraße 8التالي: 

 إعرف المزید
تھدُف سلسلة الندوات التي نقیمھا تحت عنوان " أحادیث الخمیس: ثقافات العالم" و ذلك بالنسیق مع مركز مقاطعة ساكسونیا 

ي منطقتنا. سیقوم  للتأھیل السیاسي إلیصال المعلومات حول البلدان التي قَِدم منھا الالجئون الذین یقنطون في مخیّم اللجوء ف
 محاضرون األكفاء بإعطائكم نظرة عن التطور التاریخي لھذه البلدان و عن وضعھا الراھن، عن الثقافة و العادات و التقالید.

 نحن نتكلم األلمانیة و اإلنجلیزیة
 العنوان البریدي:

 في الیوھانشتاد.  أھالً و سھالً 
  Willkommen im Johannstadt التسمیة        :

       Dresden ،Dürerstraße 25 01307:        العنوان  
 مركز التدریب على الكمبیوتر و البحث عن الوظائف :  عنوان الزّوار 
 Evangelische Hochschule (EHS) / Computerkabinett, Raum 3.306, 3. Etage, Dürerstraße 25 

 0351 -  469020:          ھاتف 
 info@willkommen-in-johannstadt.de:   برید إلكتروني

 www.willkommen-in-johannstadt.deاإلنترنت       : 
 19.30و حتى الساعة    18:00ساعات العمل : أیام األربعاء من الساعة  

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Sachsenalleeالمحّطة ( 13رقم   الترام 

 ) Bönischplatzالمحّطة ( 62الحافلة رقم 



 في الیوھانشتاد.  أھالً و سھالً 
 من نكوُن نحُن:

تھدف المباردة " عبارة عن شبكة تمَّ تنظیمھا بشكٍل طوعي من قبل المواطنات و المواطنین.  في الیوھانشتاد أھالً و سھالً  "
إلى الربط و التنسیق بین الجھود  الموجھة لمساعدة الالجئین و المھاجرین من السیدات و الرجال الذین یسكنون في الیوھانشتاد 
و ما حولھ. األمر الذي یشّكُل جلَّ إھتمامنا ھو أن نعیش في جٍو تسودهُ العالقات السلمیة والمفتوحة والتي اإلحترام یكون 

و نھجاً لھذه العالقات. في بؤرة اإلھتمام التي      لمتبادل والتسامح والفضول للتعّرف على الثقافات األخرى دلیالً اإلحترام ا
تتكرس جھودنا لتنفیذه موضوع بدایات اإلندماج. على سبیل المثال: تعلّم اللغة األلمانیة، التعّرف على الثقافة األلمانیة، إیجاد 

في الیوھانشتاد " بتقریب سكان الحي من الالجئین و المھاجرین من بعضھم  " أھالً و سھالً ادرة الذات في المجتمع. تقوم مب
 البعض. إنھ لمن دواعي سرورنا أن تزودونا بأفكاركم و خبراتكم و أن تخصصوا شیئاً من وقتكم لمساندتنا.

 ما الذي نُّقّدمھُ:
 التوسط إلیجاد كفیالت و كفالء

مون الرعایة لالجئین في مضمار تعلّم و التدّرب على اللغة األلمانیة، یرافقونھم لدى مراجعة الدوائر نقوم بالبحث عن كفالء یقد
 الحكومیة و القضایا األخرى و خالل اإلنتقال إلى سكٍن آخر. في جال وجود إھتمام یُرجى منكم التسجیل.

 التوسط إلیجاد كفالء لتالمذة المدارس
یقدمون تطوعیاً دروساً خاصة للتالمیذ خالل تعلّمھم  لمواد المناھج المدرسیة. في جال وجود نقوم بالتوسط إلیجاد أشخاص 

 إھتمام یُرجى منكم التسجیل.
 

 102و المدرسة اإلبتدائیة رقم  101المساعدون المتطوعون لمساندة العملیة التعلیمیة في المدرسة اإلعدادیة رقم 
ین یقومون بإعطاء حصص درسیة لمجموعات صغیرة من تالمیذ و ذلك في نحن نقوم بالتوسط للبحث عن أشحاٍص متطوع

" مدرسة یوھانس جوتینبیرغ" إضافةً إلى ذلك نقوم بالتوسط إلیجاد أشخاص یقومون بمساعدة  101المدرسة اإلعدادیة رقم 
 . 102مدرسة اإلبتدائیة رقم المعلمات و المعلمین الذین یدّرسون التالمیذ في صفوف تعلیم اللغة األلمانیة للتالمیذ في ال

 التدریب على الكمبیوتر و  البحث عن الوظائف
نحُن نقدّم المساعدة في صیلغة و كتابة طلبات التقدّم للوظائف، السیرة الذاتیة و الرسائل، نُقدُّم الدعَمخالل عملیة البحث عن 

 مرام عملي أو وظیفة
 .نحُن نتحدُث األلمانیة، اإلنجلیزیة و الفرنسیة

 . خدمات اإلجتماعیة و مساعدة الشباب شركة غیر ربحیة ذات نفع عام محدودة المسؤولیةال
 نحن الكفالء

  Soziale Dienste und Jugendhilfe gGmbH التسمیة      :
                   Wir sind Paten 

 Stephanienplatz 2,  01307 Dresden:      العنوان  
 20620899-0176:        ھاتف 

 Dresden@wirsindpaten.de: برید إلكتروني
 www.wirsindpaten.comاإلنترنت     : 

 حسب اإلتفاقساعات العمل: 
 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Krankenhaus Sankt Joseph-Stiftالمحّطة ( 10، 4الترام  رقم 
 نحن الكفالء –الجمعیة الُمَسّجلة:المجلس المركزي للمسلمین 

 نكوُن نحُن:من 
نحُن  نقوم بصفتنا شركة فرعیة عامة النفع تابعة للجمعیة الُمسّجلة: المجلس المركزي للمسلمین في ألمانیا بتعزیز الخدمات 
اإلجتماعیة و المساعدة الُمقدّمة للشباب و ذلك من خالل برنامج الكفالء الذي یام تنفیذه في إطار الفعالیات التي ترعاھا وزارة 

 1000رة األلمانیة اإلتحادیة  الُمسّماة " البشر یقوون البشر". في ھذا السیاق نقوم نحُن بتقدیم المشورة لما یزید عن شؤون األس
 كفالة ترادفیة على كامل التراب األلماني كما و ننظم الندوات و الفعّالیات بھدف تحسین فرص إندماج الالجئین.

طبعاً  –عندما ینخرط الكفیالت و الكفالء بشكٍل تطوعي لتقدیم المساعدة عن طریق مؤسستنا تكون وظائفھم ذات طبیعة شاملة 
تنشُط  2016عندما یرغب ھؤالء الكفالء بذلك، المقصود ھنا بشاملة أن الوظائف تتوسع خارج نطاق الكفالة . منذ العام 

 شخص بتسجیل أنفسھم لدینا. 200الحین فقد قام ما یربو عن الـــ  جمعیتنا في مقاطعة ساكسونیا و منذ ذلك
 ما الذي نُقّدمھ:

كشریك رسمي في المشروع الذي تنفذه الحكومة اإلتحادیة نساند وزارة شؤون األسرة في الحكومة اإلتحادیة و ذلك من خالل 
یلتقوا باألشخاص المساعدین  المتطوعین الذین تنفیذنا لبرنامج الكفالء. ضمن ھذا اإلطار نقوُم نحُن بإحضار الالجئین ل

یرغبون بكفالة الالجئین و بھذا األسلوب تتشكل الكفالة الترادفیة و التي أثبتت كفاءتھا كمودیل لتقدیم المؤازرة كونھا تعمل 
ة من حیث تنفیذھا إلى بشكل جید كونھا تشبھ من حیث المبدأ العالقة بین الجیران و األقارب. عالوةً على ذلك تنقسم ھذه الكفال

 ثالثة مجاالت: المشورة، التعلیم و الفعّالیات.



 نحُن نتحدث األلمانیة و العربیة
 . جمعیة مسّجلةالعمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقیة

 Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) التسمیة      :
 Dresden  ،Kipsdorfer Straße 100 01277:      العنوان  
 2899276-0351:      الھاتف  

 zmo-jugend@web.de: برید إلكتروني
 www.zmo-jugend.deاإلنترنت     : 

 ساعات العمل: 
  13:00و حتى الساعة    10:00من الساعة   أیام الثالثاء

  18:00و حتى الساعة    15:00من الساعة  أیام األربعاء 
  12:00و حتى الساعة    10:00من الساعة  أیام الجمعة 

 الوصول إلینا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Altenberger Straßeالمحّطة ( 10،  4الترام رقم 

 ) Altenberger Straßeالمحّطة (  87،  85،  65 الحافالت:  رقم
  . العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقیةمسّجلةالجمعیة ال

 من نكوُن نحن:
منظمة مستقلة معترف بھا من ھیئة رعایة الشباب. الھدف الرئیسي لعملنا ھو دعم الشباب من ذوي  نحن منظمة غیر ربحیة و

نشجع  و –الثقافي، كما ندعم حفاظھم على رعایة ما أتوا بھ من ثقافة  جتماعي وندماج اإلالخلفیات المھاجرة في جھدھم لإل
طفال وشبیبة ألكل  المھاجرین و ات. عروضنا مفتوحة على حد سواء للمھاجرات وسھامھم في تعزیز التفاھم بین الثقافإ

برامج  النشاط في المجموعات، و شمل االستشارات، وتو ةالشبیبة في جمعیتنا متنوع السكان. برامج العمل مع األطفال و
 مناسبات منفردة. كذلك مشاریع و أخرى مخصصة لموضوعات ، و حرة و

 نُّقّدمھُ:ما الذي 
 و المھاجرین، طالبي اللجوء و الالجئین و الیھود المقرر توطینھم، و نقدم المشورة لأللمان القادمین من شرق أوروبا، و

باختصار لكل الناس، الذین ال یمكنھم أن یتغلبوا بأنفسھم على المصاعب التي تواجھھم خالل عملیة اإلندماج، على سبیل 
المساعدة، معالجة المشاكل التي  غیاب التوجھ. لذلك نحاول، سویة مع الذین یبحثون عن العون و المثال بسبب عوائق اللغة و

 یواجھونھا. 
المساعدة للوالدین من أصول مھاجرة أو من طالبي اللجوء بھدف تسجیل األطفال في دور  نقدم المشورة و 2014فمنذ عام 

تتضمن  وتسجیل َمْن ھم بعمر المدرسة في مدارس مناسبة. و الحضانة ومؤسسات رعایة األطفال السابقة على المدرسة
 المشورة، التي نقدمھا:

إجراء اإلتصاالت بالدوائر المعنیة  ستمارات المقدمة إلى ریاض األطفال، واإل تعبئة نساعد في صیاغة الطلبات و •
 ستلزم األمر.االترجمة إن  المرافقة و المدارس، و بریاض األطفال و

 .خصوص نوع المدرسة ومشاكل األطفال فیھانقدم المشورة ب •
 .مساعدتھم على تبین الطریق للمستقبل نركز في المشورة بشأن التربیة على طمأنة الوالدین و •

 .نتكلم األلمانیة والروسیة 
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